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Društvene novice  

Za uvod 

Kar naenkrat bo mimo pomlad. Veliko se dogaja na društvenem nivoju, živahno pa je tudi med našimi 

čebelicami. Polne roke dela imamo z njimi. Redno jih pregledujemo in smo v preži za novimi matičnjaki, 

včasih lovimo roje, ustvarjamo nove družine, nekateri jih vozimo na pašo, in, če gre vse kot po maslu, 

točimo med.   

Občni zbor Čebelarskega društva Domžale 

Nestrpno pričakujoč pomlad in delo pri čebelah smo se člani čebelarskega društva Domžale zbrali, da 

ocenimo preteklo leto in sprejmemo načrt aktivnosti v tekočem letu. Društvo šteje 103 člane, na zbor 

pa nas je prišla dobra polovica. Redni letni občni zbor društva je tokrat prijazno gostila Lipa Domžale, 

univerza za tretje življenjsko obdobje. 

Kot je navada med društvi, so se na vabilo odzvali vsi predsedniki sosednjih društev in kar v en glas 

pohvalili odlično sodelovanje in uspešne skupne akcije. Predsednik Čebelarskega društva Kamnik je 

povedal lepo misel: čebelarska društva na našem področju sodelujejo tako složno, kot bi bili, tako kot 

včasih, od Trojan do Ljubljane eno samo čebelarsko društvo. 

Če povzamemo številne društvene aktivnosti v preteklem letu, jih lahko razdelimo na izobraževalne 

akcije za člane društva (debatni večeri, predavanja, strokovna ekskurzija, obisk sejma Api Slovenija), na 

promocijske aktivnosti za širšo javnost (okrogla miza o čebelarstvu, sodelovanje pri občinskih in 

krajevnih prireditvah, obiski v šolah in vrtcih ob akciji Slovenski zajtrk ter šolski bazar, vodenje 

čebelarskega krožka na osnovni šoli, odprta vrata slovenskih čebelnjakov, menjava medovitih rastlin, 
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čistilne akcije, informiranje javnosti), na družabne aktivnosti (pomladansko srečanje pri društvenem 

čebelnjaku, družabni prednovoletni večer s plesom, informiranje članov preko e-društvenih novic, 

občni zbori) ter na akcije, ki so v pomoč čebelarjem (delavnica za izdelavo panjičev, skupna nabava 

matic in drugih sredstev potrebnih za čebelarjenje). 

Za tekoče leto smo si zastavili cilj, da ponovimo ter še izboljšamo vse akcije v izredno aktivnem 

preteklem letu ter dodamo še nekaj novih aktivnosti (več sodelovanja z občino in krajevnimi 

skupnostmi na kmetijskem, ekološkem in izobraževalnem področju, aktivna vloga pri sajenju medovitih 

rastlin, organiziranje delovanja po sekcijah glede na interes članov, priprave na organizacijo drugega 

čebelarskega krožka, priprava projekta izgradnje izobraževalnega čebelnjaka ob porečju Kamniške 

Bistrice). 

Na pobudo predsednika društva smo se z bučnim aplavzom zahvalili najbolj prizadevnim članom in 

toplo pozdravili vse nove člane, ki so se nam na kratko predstavili. Občni zbor smo zaključili nadvse 

družabno ob prigrizku in ob, saj ne boste verjeli, vnetih pogovorih o čebelarjenju. Naj medi! 

Čistilna akcija 

Ni bila šala – 1. aprila je bila čisto resna čistilna akcija. Čebelarji 

skrbimo za okolje tudi tako, da se po svojih močeh udeležujemo 

čistilnih akcij v svojem okolju. V Homcu smo se na akciji zbrali člani 

več generacij: Ludvik Jenko, Andreja Opara in njena otroka Marko in 

Vita, Dušan in Elena Skok. Stranski učinek tega nesebičnega 

udejstvovanja je to, da imajo občina in krajevne skupnosti, ki vidijo 

pripravljenost čebelarjev sodelovati na takšnih in podobnih akcijah, 

tudi več posluha za naše prošnje za dotacije. 

Delovna akcija 

Lep je naš društveni čebelnjak na Brdu pri Lukovici. Z rednim vzdrževanjem ga takega tudi ohranjamo. 

Tudi to pomlad, 22. aprila, smo se udeležili akcije urejanja okolice Čebelarskega centra Slovenije na 

Brdu pri Lukovici in poskrbeli, tudi za društveni čebelnjak in njegovo okolico. Po napornem delu je 

sledilo druženje s čebelarji iz Lukovice ob nič manj kot pečenem odojku. 
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Občinski praznik 

 

Tudi letos smo se na občinskem prazniku 12. aprila v Češminovem parku predstavili čebelarji obeh 

društev, ki delujeta v občini Domžale, torej ČD Domžale in ČD Krtina - Dob. Obisk je bil lep, bilo je veliko 

zanimanja. Obiskali so nas tudi člani čebelarske krožka in njihov mentor Andrej Jus. 

Rado Remšak 

Najvišje priznanje Čebelarske zveze Slovenije, torej priznanje Antona Janše 1. stopnje, dobijo le 

najzaslužnejši člani. Letos je to priznanje za posebne zasluge in požrtvovalno delo na področju 

čebelarstva prejel Rado Remšak. Čestitamo! 
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Rado, v Čebelarskem društvu Domžale imaš enega od najdaljših stažev, vendar najprej: kdaj, kako in 

zakaj se je začela tvoja čebelarska zgodba? 

Bil sem še otrok, ko sem ob večerih hodil po mleko h 

kmetu, ki je bil tudi čebelar. To je bil Alojz Loboda, bivši 

blagajnik društva. Veliko mi razlagal o čebelah. Pri 

trinajstih letih me je čebelarstvo začelo resnično 

zanimati in takrat mi je dal prvo čebeljo družino. 

Vseskozi mi je pomagal z nasveti. Leta 1966 sem postal 

član čebelarske organizacije. 

 
Vem, da nisi ostal samo pri svojih čebelah pač pa si se 
kmalu začel aktivno vključevati v društveno življenje, 

prevzemal si vedno bolj zahtevne funkcije, tudi na republiškem nivoju. Lahko kaj več poveš o tem? 
Res je. Kmalu sem prevzemal funkcije v društvu – bil sem član nadzornega odbora, kasneje tajnik v 
čebelarski družini takratnega društva Kamnik - Domžale, več kot 15 let sem bil pooblaščen čebelarski 
preglednik. Od leta 1992 do 2000 sem bil član upravnega odbora Čebelarske zveze Slovenije, kasneje 
član gradbenega odbora za izgradnjo čebelarskega centra v Lukovici. Sedaj sem član upravnega odbora 
našega društva. 
 
Ali lahko opišeš, kakšno je bilo društveno življenje čebelarjev takrat, ko si začel čebelariti? 
Tudi v preteklih časih je društvo dobro delalo. Imeli smo sestanke, članom smo preskrbeli zdravila in 
cenejši sladkor, res pa je, da nismo imeli strokovnih ekskurzij in družabnih srečanj. 
 
Kaj bistvenega se je v čebelarstvu spremenilo v teh letih? 
Včasih je bilo lažje čebelariti, saj ni bilo varoje. Tudi pašni pogoji so bili boljši. Sedaj morda delno 
vplivajo spremenjeni klimatski pogoji, delno pa intenzivno kmetijstvo, saj travnike kosijo še preden 
uspejo dobro zacveteti. 

 
 Koliko družin imaš sedaj, kje 
in kako čebelariš?  
Imam 39 čebeljih družin v AŽ 
panjih v Žejah pri Sv. Trojici. 
 
Kako se vključujejo tvoji 

družinski člani, imaš 

naslednika? 

Družinski člani mi pomagajo 

pri točenju, pri čebelah pa 

sem sam. No, izjemoma, ko 

me ni bilo doma, je tudi žena 

ometla kakšen roj. Pravega 

naslednika še nimam, vendar 

upam, da se bo še pokazal. 

 

Čebelarju začetniku je vse 

novo in enkratno. Zate, izkušenega čebelarja, je verjetno delo s čebelami rutina. Je res tako ali te čebele 

še vedno kdaj pa kdaj presenetijo? 

Seveda me še presenetijo. Saj so pravila, vendar je veliko odvisno od paše in vremena. Včasih te čas 

prehiti in zamudiš nekaj dni za pregled. Tega si ne smeš dovoliti. Ko moraš biti pri čebelah, preprosto 
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moraš biti. Bistveno je opazovanje družine, saj dogajanje v njej vidiš že na žrelu. Seveda te izkušnje 

dobiš šele z leti. Začetniki veliko preveč brskajo po panju. S čebelami je potrebno delati nežno in mirno. 

 

Nam lahko zaupaš še kakšno posebnost, ki si jo doživel pri delu s čebelami? 

Zanimivih dogodkov z roji je bilo kar nekaj. Nekoč so čebele izrojile kar iz kozice med pregledom. 

Spravile so se pod strop čebelnjaka in tako sem jih z lahkoto ometel. 

 

Povej nam še kaj o svoji zbirki stare čebelarske literature? 

No, imam kar nekaj starih knjig. Najstarejša je Kranjski čbelarček avtorja Jurija Jonke iz leta 1844. 

Večino starih knjig in čebelarskih revij mi je podaril moj mentor. Zanimivo branje.  

Rado, hvala za odgovore in še enkrat prisrčne čestitke! 

 
 

40. državno tekmovanje  mladih čebelarjev v Velenju 

V soboto 6. maja smo se člani čebelarskega krožka na OŠ Domžale udeležili 40. državnega tekmovanja 

mladih čebelarjev na Osnovni šoli Gustav Šilih v Velenju. Tekmovali smo na srednji težavnostni stopnji 

z dvema ekipama. V 1. ekipi sta tekmovala Jaka Lenček in Anže Petrnoster, v 2. ekipi pa Luka Vujič in 

Matevž Strnišnik. Na tekmovanje smo odšli skupaj s tekmovalci in mentorji iz Mengša, Doba, Dolskega 

in Kamnika. V avtobusu nas je bilo 48 tekmovalcev in mentorjev.  V Velenje smo prispeli malo pred 

9.00 uro, se prijavili in odšli na predavanje in otvoritev. Domačini so nas zelo lepo sprejeli in ob dobri 

organizaciji smo uspešno tekmovali, se udeležili posveta mentorjev čebelarskih krožkov, nato pa smo 

odšli na ogled Velenjskega gradu, in imeli smo še orientacijski pohod po Velenju. Po kosilu smo se zopet 



 

Odgovornost do čebel, uporabnikov in narave.  skok.elena@gmail.com 

 

zbrali v telovadnici na zaključnem 

srečanju, kjer so nam učenci OŠ Gustav 

Šilih pripravili lep program z razglasitvijo 

rezultatov.  Z doseženim znanjem smo 

lahko zelo zadovoljni, saj sta obe ekipi 

osvojili srebrno priznanje. Luki in Matevžu 

sta manjkali samo dve točki do zlatega 

priznanja, Jaki in Anžetu  prav tako.  

Ob povratku smo se če ustavili v 

Čebelarskem domu v Izlakah, kjer smo ob 

prijetnem druženju pojedli pico in se 

okrog 19.00 vrnili v Domžale.  Besedilo in 

fotografija: Andrej Jus 

Na kratko, vendar ne nepomembno 

Meddruštvena komisija za zdravstveno varstvo čebel pod vodstvom g. Blejca poroča o dokaj visokem 
15% zimskem osipu čebeljih družin. 
 
28.3.2017 je bila strokovna debata pri Mgan. Udeležilo se je je 23 čebelarjev. 

Konec marca je bilo  srečanje na Črnivcu v organizaciji ČD Kamnik. Strokovno predavanje o virusih je 

imel dr. Toplak, o stanju narave pa dr. Komat. Udeležilo se je 6 naših članov. 

Delavnica za izdelavo stirodur panjev je potekala tri dni. Izdelali smo 162 panjev. Posebna zahvala gre 
podjetju Maplast in Radu Majdiču za nudenje prostorov in opreme. 
 
Udeležili smo se API Slovenija. Skupaj s ČD Dolsko in ČD Krtina-Dob smo napolnili avtobus. 

 
20.5.2017 je bil v Laškem čebelarski praznik. Na ta dogodek smo šli skupaj s sosednjimi društvi.   
 
Preko NVI-ja so bila organizirana tri predavanja: v aprilu o sredstvih za zatiranje varoje, v maju praktična 
delavnica o uporabi teh sredstev in tečaj za začetnike. 
 
22. maja je bil izvrsten seminar o gozdnem medenju, ki ga je na prošnjo društev iz naše okolice pripravil 
g. Justinek skupaj s čebelarjem iz Gornjega grada. Takšnih izobraževanj si v prihodnosti želimo še več!  

 
Pri centralni čistilni napravi Domžale Kamnik imamo odobren prostor za postavitev učnega čebelnjaka. 
Idejo podpira domžalski župan. V prihodnje bomo pripravili tudi učno pot na temo čebel. 

 
Naše spomladansko srečanje bomo prestavili na jesen. Smo pač čebelarji spomladi kar preveč delovni, 
zato takrat vsi skupaj težko najdemo prosto soboto za druženje. 

 
9. junija bo dan odprtih vrat. Vrata svojega čebelnjaka v Ihanu bo odprl Andrej Jus in sicer med 9.00 in 
12.00 uro. Vrtec je že prijavil osem skupin, otrokom bodo čebelarstvo predstavljali krožkarji. V soboto, 
10. junija bo odprt čebelnjak Ludvika Lapa v arboretumu Volčji potok. Predstavitev bo vodil Dušan Skok. 
V juniju predvidevamo tudi predstavitev na tržnici, ki bi jo predvidoma vodili  Janez Mihelič in krožkarji.  
 
Jeseni bomo v domžalski knjižnici pripravili predavanje na temo Čebelji pridelki. 

 
Jesenska ekskurzija bo na Koroško. Program bodo pripravila tamkajšnja čebelarska društva. Obiskali 
bomo izdelovalca smukalnikov za cvetni prah in čebelarja na avstrijskem Koroškem in rudnik Mežica.  


